
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5/2555 

วันพุธที่  18  กรกฎาคม  2555  เวลา 13 .00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ – รักษาการแทน) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน     กรรมการ 

(อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 

4. ประธานสาขาวชิาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนวัลย  ภิญโญศุภสิทธิ์) 

5. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

6. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

7. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   กรรมการ 

(อาจารยพเยาว  อินทสุวรรณ) 

8. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร  จุลทรัพย     กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ    กรรมการ 

10. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร      กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม - รักษาการแทน) 

11. หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร     ผูชวยเลขานุการ 

(นางสมนิตย  สุกาพัฒน) 

12. นางสุภาภรณ  ประดับแสง      ผูชวยเลขานุการ 

13. นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร     ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชมุ  
1. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารย ดร.คณุอานันท  นิรมล) 

2. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท   เนื่องจาก ติดภารกิจ 
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ผูรวมประชุม 
1. นางสาวปทมา  สํานักโหนด    เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 
 
 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน ดังนี ้
1.1.1 การปรับเวลาในตารางเรียน 

ดวยมหาวิทยาลัยจะปรับตารางเวลาในการจัดการเรียนการสอนจากเดิม 1 คาบเรียนใช

เวลา 50 นาที เปน 1 คาบเรียนใชเวลา 60 นาที โดยจะเริ่มเรียนตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป เพื่อใหเปนไป

ตามมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มใชตารางเวลาใหม

ตั้งแตภาคเรียนปลายเปนตนไป 
1.1.2 การประชุมความรวมมือเครือขายเทางาม 

คณะศึกษาศาสตรไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดประชุมความรวมมือเครือขาย    

เทางาม 5 สถาบัน ประกอบดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกําหนดจัดการประชุมระหวางวันที่ 16-17 

กรกฎาคม 2555  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทั้งนี้ รายละเอียดใน

การประชุมจะประกอบดวยความรวมมือในดานตางๆ อาทิ ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร ความรวมมือใน

การพัฒนานิสิต ความรวมมือในการจัดทําวารสารวิชาการ และความรวมมือในการวิจัย เปนตน ทั้งนี้ 

รายละเอียดความกาวหนาในการประชุมจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา 

- รายละเอียดตามเอกสารมติยอการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา คร้ังที่ 1/2555 เมื่อ

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 (นอกเลม)  

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ มีดงันี้ 

1.2.1  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
1.2.1.1  การรับรองหลักสูตร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงรับรองหลักสูตรของคณะ

ศึกษาศาสตรเพิ่มเติม 3 หลักสูตรคือ หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 5 ป, กศ.บ.สังคมศึกษา 5 ป และ กศ.บ.

วัดผล 4 ป 
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1.2.1.2  การผลิตนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑติ วิชาชีพคร ู
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดรับการประสานงานจากสํานักงานยุทธศาสตรการ

พัฒนา จังหวัดยะลา ใหผลิตนิสิตหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู โดยจะเริ่มเรียนในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 

2555 ซึ่งคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2556 ทั้งนี้ ความคืบหนาในเรื่องดังกลาว

จะแจงใหทราบตอไป 
1.2.1.3  การพัฒนาขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมี

และเลื่อนเปนวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรรับเปนหนวยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญนั้น คณะไดเร่ิมดําเนินการพัฒนา

มาตั้งแตเดือนเมษายน 2555 เปนตนมา และมีกําหนดจัดการพัฒนาหลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ รุนที่ 8 

ระหวางวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2555 และรุนที่ 9 ระหวางวันที่ 2-5 สิงหาคม 2555 ซึ่งความคืบหนาในการจัดการ

พัฒนาจะแจงใหทราบเปนระยะ 
1.2.1.4  การจดังาน Ed. Freshy Night 

ดวยนิสิตคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดงาน Ed. Freshy Night ในวันที่ 18 

กรกฎาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมงานในวัน

ดังกลาวดวย 
1.2.1.5  การประชุมคณะกรรมการประจาํวิทยาเขตสงขลา 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณบดีใหเขาประชุมคณะกรรมการประจําวิทยา

เขตสงขลา สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 นั้น ที่ประชุมมีมติมอบคณะศึกษาศาสตร

ทบทวนเรื่องการแกไขคาระดับขั้นของอาจารยอาภากร  ราชสงฆ อีกครั้ง เนื่องจากพบความผิดพลาดหลาย

ประการในการคํานวณคะแนน ซึ่งฝายวิชาการคณะจะประสานใหอาจารยอาภากร  ราชสงฆ ทราบ และแกไข

ตามขั้นตอนตอไป 
1.2.1.6  การจดังานทักษิณวิชาการ 

ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานทักษิณวิชาการ ระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 

2555 และไดมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรรับผิดชอบในสวนของพิธีเปดงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ 

คณะไดจัดรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมใหทราบตามเอกสารหมายเลข 1.2 นอกเลม 

 
1.2.2  ประธานสาขาวิชา 

1.2.2.1  ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา 
ประธานสาขาวิชาแจงใหที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาจะจัดการศึกษาดูงานที่ 

Massey University ประเทศนิวซีแลนด  โดยในสวนของกําหนดการและรายละเอียดตางๆ ในการดูงาน จะแจง

ใหทราบตอไป 
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1.2.2.2  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ประธานสาขาวิชาแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้สาขาวิชาไดยายหองพัก

อาจารยไปประจําที่ชั้น 5 ทั้งหมด ดังนั้น หากตองการติดตอประสานงานสามารถติดตอไดที่ชั้น 5 ทั้งนี้ ยังคงมี

ปญหาในสวนของหองสําหรับจัดเก็บส่ืออุปกรณการเรียนการสอน และหองผลิตสื่อ ซึ่งขอใหคณะดําเนินการใน

เร่ืองดังกลาวตอไป 
1.2.2.3  ประธานสาขาวิชาการประเมนิผลและวิจัย 

เสนอใหคณะพิจารณาการดําเนินการในสวนของการจัดนิเทศ ในกรณีของ

หลักสูตรที่ผลิตวิชาเอกรวม วิชาเอกคูวาจะดําเนินการอยางไร  
1.2.2.4  ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(1) ดวยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 ไดขอรับการสนับสนุน

วิทยากรในการจัดการอบรมสาระหลัก 5 สาระ ในโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอนใหกับครู ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยทักษิณจะรับผิดชอบในสาระวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และสังคม

ศึกษา ทั้งนี้ โครงการดังกลาวกําหนดจัดระหวางวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555  ณ โรงแรมกรีนเวิลด จังหวัดสงขลา 

(2) โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกครูและ

นักเรียน 

ดวยสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยในการ

ประสานงานในการจัดทํารางลงนามความรวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนใหแกครูและนักเรียนในโรงเรียน

ในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ตามที่ไดรับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยจะ

กําหนดนัดหมายการลงนามความรวมมือในวันที่ 22 สิงหาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 (3) สาขาวิชาไดจัดหองสําหรับเปนสํานักงานสาขาวิชาแลวที่หอง 438 ผูที่มี

ความประสงคจะติดตอหรือประสานงานสามารถติดตอท่ีหองดังกลาวได หรือโทรศัพทภายในหมายเลข 2236 

 
1.2.3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

1.2.3.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  อินทสุวรรณ 
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. โดยมี     

รองศาสตราจารย ดร.ประยุทธ  วงษแปง  ผูอํานวยการสถาบันอาเซี่ยนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปน

วิทยากรบรรยาย ในการนี้ ขอเชิญชวนคณะกรรมการเขารวมการสัมมนาในวนัดังกลาวดวย 

 
1.2.4  หัวหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานคณะศึกษาศาสตรกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหาร

จัดการสํานักงาน” ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในสวนของสํานักงานและสาขาวิชา ระหวางวันที่ 29-30 
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กรกฎาคม 2555  ณ ชคะมาศโฮมเสตย ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา โดยเชิญผูอํานวยการสํานักหอสมุด และ

อาจารยชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน เปนวิทยากรในโครงการดังกลาว 

 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ      
 
 

วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 4/2555 
   ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้ 

• หนาที่ 2 วาระที่ 1.1.2 ขอ 1 บรรทัดที่ 1 

ขอความเดิม  1. ควรมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงใหคลอบคุลม 

แกไขเปน  1. ควรมีการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงใหครอบคลุม 

• หนาที่ 3 วาระที่ 1.2.1.1 บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  จะเดินทางไปยังคณะศึกษาศาสตรและเขารับรอง

หลักสูตรในหมวดวิชาชีพครูในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 

แกไขเปน จะ เข ารับรองหลักสูตรในหมวดวิชาชีพครูของคณะ

ศึกษาศาสตรในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 

• หนาที่ 5 วาระที่ 1.2.2.3 ขอ (1) บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  ประสิทธิพงศ ซึ่งจะรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ในเดือน

มิถุนายน 2555 และทําการสอนในรายวิชาดานฟสิกส 

แกไขเปน  ประสิทธิพงศ ซึ่งมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ตั้งแต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และทําการสอนในรายวิชาดานการสอนฟสิกส 

• หนาที่ 5 วาระที่ 1.2.2.3 ขอ (2) บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม  ...โรงเรียนในพื้นที่เกาะในดานการจัดการเรียนการสอน  

แกไขเปน  ...โรงเรียนในพื้นที่เกาะในดานการจัดหาครูผูสอนที่เปน
คนในพื้นที่ 

• หนาที่ 6 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 4-8 

ขอความเดิม  2 รายวิชา ดังนี้ 
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(1) รายวิชา  0308102 จิตวิทยาสัมพันธ  กลุม  2101 

จํานวน 4 คน 

(2) รายวิชา  0308102 จิตวิทยาสัมพันธ  กลุม  2102 

จํานวน 24 คน 

(3) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน   

กลุม 1 จํานวน 1 คน 

(4) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน   

กลุม 2 จํานวน 13 คน 

แกไขเปน  2 รายวิชา 4 กลุม ดังนี้ 

(1) รายวิชา  0308102 จิตวิทยาสัมพันธ  กลุม  2101 

จํานวน 4 คน และกลุม 2102 จํานวน 24 คน 

(2) รายวิชา 0308253 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน กลุม 

1 จํานวน 1 คน และกลุม 2 จํานวน 13 คน 

• หนาที่ 9 วาระที่ 4.6 ในสวนของมติ ขอ 2 ในตารางในสวนของรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรายวิชา 0319101 

ขอความเดิม  กายวิภาคศาสตรและสรี รวิทยาของมนุษย สําหรับ        

พลศึกษา 2 

แกไขเปน  กายวิภาคศาสตรและสรี รวิทยาของมนุษย สําหรับ          

พลศึกษา 1 

 

 

วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง – ไมม ี
 
 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การปรับรายวิชาในหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554  
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอใหคุรุสภารับรองปริญญาการศึกษาบัณฑิต (5 ป) หลักสูตร

ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2554 ที่ผานความเห็นชอบจาก สกอ. แลว จํานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร-

ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร-ฟสิกส และสาขาวิชาคณิตศาสตร โดยคุรุสภาได

ประเมินหลักสูตรและรับรองปริญญาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ซึ่งผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประเมินหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 5 ได

ใหขอเสนอแนะหลายประเด็น  
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โดยประเด็นที่ 1 และ 2 คือ รายวิชา 0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ควรแยก

เปน 2 รายวิชา และใหนํารายวิชา 0308393 ประสบการณวิชาชีพ ออกจากหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) หมวดวิชาชีพ

ครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา ฝายวิชาการคณะ และ

หนวยฝกสอนฝกงานไดดําเนินการปรับรายวิชา และเสนอเขาพิจารณาในการประชุมพิจารณาแผนการจัด

กิจกรรมเสริมความเปนครูของนิสิตหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) ที่ใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 

2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

(1) แยกรายวิชา 0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 (0-36-0) เปน 2 รายวิชา 

คือ 1. รายวิชา 0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-18-0) 

     2. รายวิชา 0308595 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-18-0) 

(2) ใหนํารายวิชา 0308393 ประสบการณวิชาชีพ ออกจากหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) หมวด

วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เนื่องจากเปนรายวิชาที่เปดสอนใหกับนิสิต

หลักสูตร กศ.บ. (4 ป)  

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร (อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม – รักษาการแทน) จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 1. พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับรายวิชา 0308594 การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา เปน 2 รายวิชา และพิจารณาคําอธิบายรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ 2. พิจารณาให

ความเห็นชอบการนํารายวิชา 0308393 ประสบการณวิชาชีพ ออกจากหลักสูตร กศ.บ. (5 ป) หมวดวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.1) 

มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหปรับแยกรายวิชา 0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปน 2 

รายวิชา เปน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จํานวนหนวยกิตเปน          

6(0-18-0) และรายวิชา 0308595 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จํานวนหนวยกิตเปน 6(0-18-0) 

2. เห็นชอบใหนํารายวิชา 0308393 ประสบการณวิชาชีพ ออกจากหลักสูตร กศ.บ. 

(5 ป) หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

 

 
4.2 การแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา (อ.จินตนา  กสินันท, อ.ดร.สิทธิชัย  

วิชัยดิษฐ, อ.ดร.พัชรี  รมพยอม และ อ.ดร.สิงหา  ประสิทธ์ิพงศ) 
ดวยสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร มีความประสงคเสนอแตงตั้งอาจารยจินตนา  กสินันท, อาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ, อาจารย ดร.

พัชรี  รมพยอม และอาจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ เปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา  จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการแตงตั้งอาจารยทั้ง 4 คนขางตนเปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุมหมายเลข 4.2) 
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ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรปรับรายละเอียดในสวนของประวัติของอาจารยใหเปนไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

และควรตรวจสอบความถูกตองของคํา และขอความตางๆ ในสวนของประวัติอาจารย 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยจินตนา  กสินันท, อาจารย ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ, 

อาจารย ดร.พัชรี  รมพยอม และอาจารย ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ เปนอาจารยประจําบัณฑิตศึกษา  

 

 
4.3 การแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร 
4.3.1  หลักสูตร กศ.ม. การวิจัยและประเมิน 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน โดยมีวาระการดาํรงตําแหนง 2 ป (21 เมษายน 2553 – 20 

เมษายน 2555 ) บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกลาวไดหมดวาระแลว ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ) จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.1) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรปรับรายละเอียดในสวนของประวัติของอาจารยใหเปนไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

และควรตรวจสอบความถูกตองของคํา และขอความตางๆ ในสวนของประวัติอาจารย 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ดังนี้ 

 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์   กรรมการ 

 อาจารยประจําหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ  
2. อาจารย ดร.ชัยลิขิต  สรอยเพชรเกษม 

3. อาจารย ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์ 
4. รองศาสตราจารยสุเทพ  สันติวรานนท 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ 
6. อาจารย ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท 
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 4.3.2  หลักสูตร กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป (21 เมษายน 2553 – 

20 เมษายน 2555 ) บัดนี้ คณะกรรมการชุดดังกลาวไดหมดวาระแลว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม.

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.2) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรปรับรายละเอียดในสวนของประวัติของอาจารยใหเปนไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 

และควรตรวจสอบความถูกตองของคํา และขอความตางๆ ในสวนของประวัติอาจารย 

มติ เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดังนี้ 

 คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง   กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง กรรมการ 

 อาจารยประจําหลักสูตร 

1. อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน  

2. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

3. อาจารย ดร.ชวนพิศ  ชุมคง 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 

5. อาจารย ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ 

 

 
4.4 การเทียบโอนรายวิชา (นายเกริกเกียรติ  ศรีตวัน และนางสาวสุธินี  ชัยชนะ) 

ดวยมีนิสิตมีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชา ดังนี้ 

1. นายเกริกเกียรติ   ศรีตวัน   รหัส  491031313 นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะ

ศึกษาศาสตร ขอเทียบโอนรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0209191 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 กับ

รายวิชา 0209194 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.1) 

2. นางสาวสุธินี  ชัยชนะ  รหัส 551087562 นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร ที่พน

สภาพแลวสอบเขามาเรียนใหมในปการศึกษา 2555 ในสาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร มีความประสงคขอ
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เทียบโอนรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0319362 คายพักแรม กับรายวิชา 0319362 

คายพักแรม (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.4.2) 

นางสาวปทมา  สํานักโหนด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอน

รายวิชาเรียนของนิสิตดังกลาว 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนายเกริกเกียรติ  ศรีตวัน โดยใหเทียบโอนได 

1 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร กศ.บ. 
สาขาวิชาการศึกษา : วิทยาศาสตร-ฟสิกส 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

คาระดบั
ข้ันที่ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร 
กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา : คณิตศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 

0209191 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1 1(0-3-0) B+ 0209194 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(0-3-0) 

2. ไมเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวสุธินี  ชัยชนะ เนื่องจากจํานวน

หนวยกิตในรายวิชาที่เรียนมาแลวนอยกวาหนวยกิตในรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 

 
4.5 การเทียบโอนรายวิชาเรียนในหมวดวิชาชีพครู 

4.5.1  กรณีรายวิชา 0308241 ภาษาไทยสําหรับครู และรายวิชา 0309111 ความเปน
ครู (นางสาวนิตยา นิยมเดชา) 
ดวยนางสาวนิตยา  นิยมเดชา  รหัส 541031232 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรเกา 

พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จํานวน 2 รายวิชา  

1. รายวิชา 0308241 ภาษาไทยสําหรับครู กับรายวิชา 0308211 ภาษาไทยสําหรับครู 

2. รายวิชา 0309111 ความเปนครู กับรายวิชา 0308191 ความเปนครู 

ในการนี้ นางสาวปทมา  สํานักโหนด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา

ดังกลาวสําหรับนางสาวนิตยา  นิยมเดชา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5.1) 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรียนของนางสาวนิตยา  นิยมเดชา จํานวน 2 

รายวิชาดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตรเกา หลักสูตร 
กศ.บ. สาขาวิชาปฐมวัย หมวดวิชาชีพครู 

หลักสูตร พ.ศ. 2549 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตรใหม หลักสูตร 
กศ.บ. สาขาวิชาปฐมวัย หมวดวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

0309111 ความเปนครู 3(2-2-5) 0308191 ความเปนครู 3(2-2-5) 

0308241 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 0308211 ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 
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2. กรณีมีนิสิตตกคางรายอื่นเสนอขอเทียบโอนใน 2 รายวิชาขางตนใหสามารถ

เทียบโอนได โดยใหพิจารณาขอมูลอื่นๆ ประกอบการเทียบโอนเปนรายๆ ไป 

 

 
 4.5.2  กรณีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู 

ดวยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร ชั้นป

ที่ 2 จํานวน 46 คน มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแลวในหมวดวิชาชีพครูหลักสูตรเกา พ.ศ. 

2549 กับหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 0308242 ภาษาอังกฤษ

สําหรับครู กับรายวิชา 0308212 ภาษาอังกฤษสําหรับครู  

ในการนี้ นางสาวปทมา  สํานักโหนด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอน

รายวิชาใหกับนิสิตดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5.2) 

มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชา 0308242 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 2(1-2-3) ใน

หลักสูตรเกา หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับรายวิชา 0308212 ภาษาอังกฤษสําหรับครู หลักสูตรใหม 

หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ใหกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษาศาสตร ชั้นปที่ 2 จํานวน 46 คน ดังนี้ 

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

1.  541031393 นางสาวกรกนก  ใจสมุทร 

2.  541031395 นางสาวกิ่งกาญจน  จิตหลัง 

3.  541031396 นายกิตติธร  เพ็ชบูรณ 

4.  541031397 นายกุลวิชญ  ตันจะโข 

5.  541031398 นางสาวเกศรินทร  สุขกลับ 

6.  541031399 นางสาวแกวภัทรา  จิตรอักษร 

7.  541031400 นางสาวจันจิรา  เกิดดํา 

8.  541031401 นางสาวจันทรทิพย  สุทิน 

9.  541031402 นางสาวจิระนันท  จันทรมัด 

10.  541031403 นางสาวจุรียฉัตร  สมมุง 

11.  541031404 นางสาวชนกานต  ฉิมวงศ 

12.  541031405 นางสาวชนิสรา  รุงมี 

13.  541031406 นายณัฐฐิพันธุ  พรหมประสิทธิ์ 

14.  541031407 นายณัฐพงศ  นาคนอย 

15.  541031408 นายณัฐฤทธิ์  กาญจนกีรณา 

16.  541031409 นางสาวทิพวัลย  จันทรฝาก 

17.  541031410 นางสาวธิดารัตน  พรุเตย 
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ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

18.  541031411 นางสาวนฤมล  กัณหกุล 

19.  541031412 นางสาวนลินนาถ  ลาภาวชิรากูล 

20.  541031413 นางสาวนิยาภรณ  นวลปลื้ม 

21.  541031414 นางสาวนิศาวดี  เกิดศรี 

22.  541031415 นางสาวนูรีซาน  บินอุเซ็ง 

23.  541031416 นางสาวบัณฑิตา  ออนชู 

24.  541031417 นายปฐวี  จําปา 

25.  541031418 นางสาวปณิดา  วัชรจินดา 

26.  541031419 นางสาวปติมา  รอดกูล 

27.  541031420 นางสาวปรียาพร  บุญยืน 

28.  541031421 นางสาวปาริฉัตร  ไกรสนาม 

29.  541031423 นางสาวพัชรพรรณ  สาคันลัย 

30.  541031424 นางสาวมัลลิกา  เต็งรัง 

31.  541031425 นางสาวมาริสา  ละอองแกว 

32.  541031426 นางสาวยุวดี  ศรีดาเรือง 

33.  541031427 นางสาววรกานต  โสคะโน 

34.  541031428 นางสาววิมลสิริ  ประชุมรัตน 

35.  541031429 นางสาววิลดาฮ  วัฒนดํารงสกุล 

36.  541031430 นายวีรพงษ  เกื้อกูล 

37.  541031431 นางสาวศิริขวัญ  พัฒนาศิริ 

38.  541031432 นางสาวศุภมาส  รอเกต 

39.  541031433 นางสาวสรินยา  มานโคกสูง 

40.  541031434 นายสิทธิชัย  หวังกลิ่น 

41.  541031435 นางสาวสิริพุฒก  ชุมชวย 

42.  541031437 นายเสกสรร  ญานรักษ 

43.  541031438 นายอรรถชัย  เนตรบุตร 

44.  541031439 นางสาวอัสรินดา  ยามา 

45.  541031441 นางสาวอุษณีย  อาแวกือจิ 

46.  541031442 นายธรรฐรากร  เพชรคง 
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 4.5.3  กรณีรายวิชา 0308214 การศึกษาไทย (นายปวีณ  ยอดสุวรรณ, นายโชติ   
         ชื่นนิรันดร) 

ดวยนายปวีณ  ยอดสุวรรณ และนายโชติ  ชื่นนิรันดร นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร คณะ

นิติศาสตร ที่พนสภาพแลวสอบเขามาเรียนใหมในปการศึกษา 2555 มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาที่ได

เรียนมาแลวในหลักสูตรเกา พ.ศ. 2549 กับรายวิชาในหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จํานวน 1 

รายวิชา คือ รายวิชา 0308214 การศึกษาไทย กับรายวิชา 0308291 การศึกษาไทย ในการนี้ จึงเสนอใหที่

ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาดังกลาวใหกับนิสิต (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5.3) 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนายปวีณ   ยอดสุวรรณ  และนายโชติ              

ชื่นนิรันดร  โดยใหสามารถเทียบโอนไดจํานวน 1 รายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร น.บ.  
สาขาวิชานิตศิาสตร ปการศึกษา 2552  
วิชาเลือกเสรี หลักสูตร พ.ศ. 2549 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร น.บ. 
สาขาวิชานิตศิาสตร ปการศึกษา 2555  

วิชาเลือกเสรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

0308214 การศึกษาไทย 3(3-0-6) 0308291 การศึกษาไทย 3(3-0-6) 

2. กรณีมีนิสิตตกคางรายอื่นเสนอขอเทียบโอนในรายวิชาขางตนใหสามารถเทียบ
โอนได โดยใหพิจารณาขอมูลอื่นๆ ประกอบการเทียบโอนเปนรายๆ ไป 

 

 
4.6 การเทียบโอนรายวิชาเรียนของนายทรงพล  อารมณเย็น 

 ดวยนายทรงพล  อารมณเย็น  รหัส 551997244 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีความประสงคขอเทียบโอนรายวิชาเรียนที่ไดเรียนมาแลวใน             

ปการศึกษา 2550 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน 5 รายวิชา ในการนี้ 

นางสาวปทมา  สํานักโหนด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.6) 

มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบใหนายทรงพล  อารมณเย็น  เทียบโอนรายวิชาไดจํานวน 5 รายวิชา ดังนี้ 
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รายวิชาที่เรียนมาแลวในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2550 

คา
ระดับ
ข้ันที่
ได 

รายวิชาที่ขอเทียบโอนในหลักสูตร กศ.ม. 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

0302622 การจัดการระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 

3(3-0-6) A 0 3 0 2 6 2 2  กา รจั ด ก า ร ร ะบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

3(3-0-6) 

0302512 การวางแผนการศึกษา 3(3-0-6) B+ 0302512 การวางแผนการศึกษา 3(3-0-6) 

0302511 หลักการบริหารและจัดการ

องคการทางการศึกษา 

3(3-0-6) B+ 0302511 หลักการบริหารและ

จัดการองคการทางการศึกษา 

3(3-0-6) 

0302632 การบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษา 

3(2-2-5) A 0302632 การบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

0302513 การบริหารงานวิชาการ 3(3-0-6) A 0302513 การบริหารงานวิชาการ 3(3-0-6) 

2. กรณีมีนิสิตรายอื่นเสนอขอเทียบโอนในรายวิชาขางตนใหสามารถเทียบโอนได 
โดยใหพิจารณาขอมูลอื่นๆ ประกอบการเทียบโอนเปนรายๆ ไป 

 

 
4.7 การโอนยายคณะของนางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ 

 ดวยนางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ  รหัส 542021085  นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร มีความประสงคขอโอนยายมาสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร-เคมี คณะศึกษาศาสตร  

ในการนี้ นางสาวปทมา  สํานักโหนด จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการโอนยายคณะของนิสิต

ดังกลาว ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏวาคุณสมบัติครบถวน (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.7) 

มติ เห็นชอบใหนางสาวดุ สิดา   ศรี สุวรรณ  สามารถโอนยายมาสังกัดสาขาวิชา

วิทยาศาสตร-เคมี คณะศึกษาศาสตร ได 

 

 
4.8 การเชิญบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ (นายธีรยุทธ  เกณบุตร และนาย

ติณพัฒน  แกวยอดทิวัฒน) 
 ดวยฝานวิชาการคณะศึกษาศาสตร และสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มีความ

ประสงคใหบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ เพื่อสอนรายวิชาที่เปดในปการศึกษา 2555 จํานวน 2 คน ดังนี้ 

1. เชิญนายธีรยุทธ  เกณบุตร เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0308211 ภาษาไทยสําหรับ

ครู จํานวน 5 กลุม ในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2555 (รายละอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.8.1) 
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2. เชิญนายติณพัฒน  แกวยอดทิวัฒน  เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0311311 

จิตวิทยาวัยรุน, รายวิชา 0311313 จิตวิทยาอปกติ และรายวิชา 0311411 จิตวิทยาเด็กพิเศษ ในภาคเรียนตน          

ปการศึกษา 2555 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.8.2) 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเชิญบุคคลภายนอกทั้ง 2 รายขางตนเปนอาจารย

พิเศษ 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
การเสนอขอจางบุคคลเปนอาจารยพิเศษ สาขาวิชาควรดําเนินการเสนอขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะกอนดําเนินการขออนุมัติจาง 

มติ เห็นชอบการเชิญบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษในภาคเรียนตนปการศึกษา 2555 

ดังนี้ 

1. นายธีรยุทธ  เกณบุตร เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0308211 ภาษาไทย

สําหรับครู จํานวน 5 กลุม 

2. นายติณพัฒน  แกวยอดทิวัฒน เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 0311311 

จิตวิทยาวัยรุน, รายวิชา 0311313 จิตวิทยาอปกติ และรายวิชา 0311411 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
ตามมติที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 5/2555 ไดอนุมัติ (ราง) หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษานั้น เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและความยืดหยุนในการ

ปฏิบัติงาน ประธานกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 5.1) 

   มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดังนี้ 

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูรเดมิ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูรใหม 
ที่ ชื่อ-สกุล ที่ ชื่อ-สกุล 

1.  รศ.พฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน ประธาน 1. รศ.พฤฒิพงษ  เล็กศิริรัตน ประธาน 

2.  อ.ดร.กฤษณพล  จันทรพรหม กรรมการ 2. อ.ดร.กฤษณพล  จันทรพรหม กรรมการ 

3.  รศ.เอกวิทย  แกวประดิษฐ กรรมการและ

เลขานุการ 

3. อ.ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค กรรมการและ

เลขานุการ 



 16 

2. ในแบบประวัติของอาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค  ในสวนของงานวิจัยใหระบุ

ชื่อของอาจารย ดร.นุชนาฏ  ใจดํารงค  ลงในเอกสารดวย 

 

 

ปดประชุม เวลา 16.45 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                 ตรวจรายงานการประชุม 


